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a Leia estas instruções.
b Guarde estas instruções.
c Respeite todos os avisos.
d Siga todas as instruções.
e Não use o aparelho perto de água.
f Limpe-o apenas com um pano seco.
g Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do 

fabricante.
h Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, 

fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor. 
i Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo manipulado, 

sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
j Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
k Use apenas o suporte, suporte móvel, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou 

fornecidos com o aparelho. Em caso de utilização de um suporte móvel, tenha 
cuidado ao mover o suporte móvel/aparelho de modo a evitar quedas que possam 
resultar em ferimentos. 

l Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o 
 utilizar por longos períodos. 
m Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência 

quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou 
ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do 
aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do 
aparelho ou queda do mesmo.

n O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos. 
o As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou fontes de 

calor semelhantes.
p Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos 

com líquidos ou velas acesas). 
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